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47% das pessoas que fizeram compras ao clicar em propagandas na internet acabaram perdendo dinheiro.
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Quando se fala sobre 
a população negra 
no Brasil, logo vem à 

mente, em um contexto his-
tórico, os escravos levados 
da África. 

Pensar sobre negros no 
presente e no futuro é mais 
difícil, mas não deveria ser. 
Hoje, 519 anos depois, como 
estão seus descendentes? A 
Semana da Consciência Ne-
gra foi criada com esse ob-
jetivo: pensar o presente e o 

futuro da população negra e 
parda no Brasil. Algumas pes-
soas dizem que não precisa, 
que isso (o fato de separar 
um dia ou semana em home-
nagem) denota preconceito. 
Preconceito é tapar os olhos 
para uma realidade desigual 
que sabemos que existe. 

Sabe por que é desigual? 
Porque ainda há um cami-
nho longo a percorrer. Para 
uma raça que é metade de 
toda uma população de um 

país e não está representada 
nas empresas, nos cargos pú-
blicos, nos melhores restau-
rantes, nos aviões, nas salas 
de aulas, enfi m, nos lugares 
que há mais de 500 anos es-
tão dominados por brancos. 
Em 2017, 50,7% das crianças 
até 5 anos que morreram por 
causas evitáveis eram par-
das e pretas, enquanto 39,9% 
eram brancas, segundo dados 
do Ministério da Saúde.

Não se trata de uma guer-
ra. Trata-se de igual-
dade. Em termos de 
representatividade, 
“a população pre-
ta ou parda - corres-
pondente a 55,8% dos 
brasileiros - não ele-
ge pessoas da mesma 
cor. Na esfera federal, 
24,4% dos deputados 

eleitos se declaram pretos ou 
pardos. O cenário se repete 
nos estados: 28,9% dos repre-
sentantes públicos perten-
cem ao grupo demográfi co 
majoritário”, cita em maté-
ria especial a Agência Brasil.

E por falar em escravos, 
apesar de terem sido libertos 
desde 1888, para alguns, es-
sa vida sofrida ainda não aca-
bou. A cada cinco trabalhado-
res resgatados em situação 
análoga à escravidão entre 

2016 e 2018, quatro são ne-
gros. Esse foi o levantamen-
to feito pela Repórter Brasil, 
com base em dados obtidos 
da Secretaria do Trabalho, 
por meio da Lei de Acesso à 
Informação. 

Pretos e pardos represen-
tam 82% dos 2.400 trabalha-
dores que receberam segu-
ro-desemprego após resgate. 
Entre os negros resgatados 
estão principalmente ho-
mens (91%), jovens de 15 a 
29 anos (40%) e nascidos em 
estados do Nordeste (46%). E 
a maioria dos resgatados não 
concluíram o ensino funda-
mental: 56%. Entre o total ha-
via ainda 14% de analfabetos.

Claro que durante todos 
esses anos, houve ganho. 
Ainda bem. Nesta semana 
em que a pauta se volta aos 
negros, a pesquisa Desigual-
dades Sociais por Cor ou Ra-
ça Brasil, feita pelo Institu-
to Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), descobriu 
que os pretos ou pardos so-
mam 50,3% dos alunos re-
gularmente matriculados no 
ensino superior público. Pe-
la primeira vez em mais de 
500 anos. Ou seja, são mais 
do que os brancos nas univer-
sidades e faculdades do país. 
Mas, caros leitores, olhes pa-

ra trás e pensem no tempo 
que levaram para chegar a 
esse número. Isso é análise. 

E mesmo assim, apesar 
do número de estudantes 
dessa parcela populacional 
ter aumentado, o abando-
no dos cursos ainda é alto 
- 28,8% desses alunos não 
chegarão a graduação, diz a 
pesquisa. Ou seja, a difi cul-
dade para se manter no ban-
co escolar até a formatura é 
muito maior. 

Sem contar a segurança. 
Segundo o Anuário de Segu-
rança Pública 2019 elaborado 
pelo Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, jovens ne-
gros são as principais víti-
mas fatais em ações policiais.   
Um dos especialistas do Fó-
rum apontou o racismo es-
trutural que existe no Brasil 
entre os fatores que explicam 
o fato de que muito mais ne-
gros do que seus compatrio-
tas brancos são mortos por 
tiros da polícia.

Cento e trinta e um anos se 
passaram desde a abolição da 
escravatura, mas a maior taxa 
de analfabetismo, os menores 
salários, a maior violência e de-
semprego recaem sobre os om-
bros dos negros. Para essa raça, 
viver ainda é travar uma bata-
lha diária. 
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Orlando recebe verba para aumentar ônibus autônomos
Mobilidade urbana

O 
Condado de Orange recebeu uma verba federal de US$ 
20 milhões para expandir seu sistema de transporte 
urbano com ônibus autônomo em Lake Nona, um bair-

ro no sudeste de Orlando.
A secretária de Transporte, Elaine Chao, disse que a ver-

ba faz parte de US $ 62 milhões em prêmios de transporte 

para três cidades da Flórida.
O dinheiro é parte dos subsídios federais do programa Bet-

ter Utilizing Investments to Leverage Development (BUILD) 
e expandirá as rotas curtas e já existentes na região. As au-
toridades acreditam que “trata-se de olhar para novas tecno-
logias e soluções inovadoras de transporte”. O condado de Orange recebeu uma verba de $20 milhões. 

Lake Nona

Mais de 100 pessoas foram presas no condado de Hillsborough após uma 

investigação secreta de cinco meses envolvendo o tráfico humano

Dezenas de prisões mostram o 
aumento do tráfico humano na FL

P
oliciais do condado de 
Hillsborough prende-
ram recentemente mais 

de 100 pessoas em conexão 
com uma investigação secre-
ta de cinco meses envolven-
do tráfico de seres humanos. 

Isso mostra um problema 
crescente na Flórida. Dados 
do Departamento de Estado 
dos EUA relatam uma estima-
tiva de entre 18 mil e 20 mil 
vítimas de tráfico de pessoas 
a cada ano.

De acordo com um rela-
tório do Center for the Ad-
vancement of Human Rights 
da Florida State University, 
a Flórida é um dos três prin-
cipais estados que recebe 

a maioria das mulheres e 
crianças traficadas anual-
mente para os EUA. Nova 
York e Califórnia, também 

foram nomeadas no relató-
rio.

No ano passado, a Linha 
Direta Nacional de Tráfico 

de Pessoas (National Traffic 
Hotline) recebeu mais de 760 
denúncias de casos de tráfi-
co de pessoas. Esse número 

tem crescido constantemen-
te nos últimos cinco anos, co-
meçando em 373 em 2014.

No ano passado, os 767 
denúncias de tráfico de pes-
soas levaram à identificação 
de 1.771 vítimas, 506 trafi-
cantes e 306 empresas.

Mais de um quinto das ví-
timas de tráfico humano na 
Flórida são crianças e a maio-
ria é do sexo feminino.

Quem está sendo 
traficado?
De acordo com um estu-

do dos casos da força-tarefa 
de tráfico de pessoas do De-
partamento de Justiça dos 
EUA, 83% das vítimas de trá-
fico sexual identificadas nos 

EUA eram cidadãos ameri-
canos.

O mesmo estudo também 
descobriu que a idade média 
em que uma vítima trafica-
da é usada pela primeira vez 
para sexo comercial é de 12 
a 14 anos. Algumas vítimas 
têm até 9 anos de idade. 

A investigação
Os detetives na operação 

começaram a procurar sites 
e fóruns conhecidos por so-
licitar sexo, além de clubes 
de strip-tease, casas de mas-
sagem e motéis em todo o 
condado de Hillsborough. A 
investigação incluiu deteti-
ves à paisana.

Cada mulher presa foi 
interrogada para que poli-
ciais soubessem se elas ha-
viam sido traficadas. Em tro-
ca, eles ofereceram serviços 
de apoio, como a Salvation 
Army e outras entidades lo-
cais. Isso levou à   prisão de 
mais de 100 pessoas. 

Com informações de 
WFLA.

A Flórida é um dos três principais estados que recebe a maioria das mulheres e crianças traficadas.

Flickr.

No ano passado, os 767 

denúncias de tráfico 

de pessoas levaram à 

identificação de 1.771 

vítimas, 506 traficantes 

e 306 empresas.
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Passageiro morre ao cair de 
navio de cruzeiro 

Um homem morreu de-
pois de cair do nono ao quin-
to convés a bordo de um na-
vio da Carnival Cruise Line 
na sexta-feira (15).

A linha de cruzeiros con-
firmou que o passageiro não 
identificado morreu a bor-
do do Carnival Horizon em 
seu caminho de volta a Mia-
mi, após uma viagem de seis 
noites no Caribe Ocidental.

“Podemos confirmar a 
morte de um hóspede no Car-
nival Horizon quando o na-
vio estava voltando para Mia-
mi na noite de sexta-feira”, 
diz um comunicado da Carni-
val Cruise Line. “Nosso time 

continua fornecendo suporte 
à família do hóspede e coope-
ramos com a investigação pa-
drão de autoridades quando 
o navio chegou a PortMiami 
no sábado de manhã. Nossos 
pensamentos e orações estão 
com a família do hóspede”. 

De acordo com o WINK 
News, o passageiro caiu qua-
tro andares quando o navio 
estava em alto mar. 

O Carnival Horizon é um 
dos navios mais novos da li-
nha de cruzeiros. O navio de 
1.055 pés de comprimento 
pode navegar com mais de 
4 mil pessoas. Com informa-
ções do Sun Sentinel.

O acidente ocorreu no Carnival Horizon, da Carnival.

Carnival Cruise.

Somente com as taxas de carteira de motorista e compra de carros, 

habilitar indocumentados aumentaria a receita em US $68,6 milhões

“Drivers license” para indocumentados 
aumentaria receita da FL, diz estudo

U
m novo estudo apon-
tou que, caso seja 
aprovada a carteira 

de motorista para os cerca 
de 750 mil imigrantes in-
documentados que vivem 
na Flórida, isso não apenas 
vai facilitar suas vidas, co-
mo também aumentará a re-
ceita do estado e a seguran-
ça pública.

O estudo foi feito pelo 
Florida Policy Institute (FPI), 
uma organização não-parti-
dária. O relatório mostra que 
os benefícios serão não ape-
nas para indocumentados, 
mas para o estado como um 
todo, observando que o au-
mento da receita do estado 
seria significativo.

Somente com base nas ta-
xas de carteira de motorista e 
compra de veículos, o Institu-
to diz que o licenciamento de 
imigrantes sem documentos 
aumentará a receita do esta-
do em US $68,6 milhões em 
três anos.

A nova receita seria de-
sembolsada entre o Fundo 

Geral da Receita, o Fundo 
Operacional e de Segurança 
nas Rodovias e o Fundo Esta-
dual de Transportes, que Ale-
xis Davis, autor do relatório, 
diz que podem ser vitais “no 
momento em que a Flórida 
está prevendo uma grande 
queda de receita”. O relató-
rio também enfatiza a segu-
rança pública na forma de 
um aumento de motoristas 
treinados e testados e uma 
diminuição de acidentes e 
atropelamentos.

O estudo pode desempe-
nhar um papel importante 
na legislação futura que foi 
introduzida pelo senador es-
tadual David Simmons, R-Al-
tamonte Springs, e tem como 
objetivo permitir licenças de 
motorista para todos no es-
tado.

O projeto será votado no 
ano que vem e alinharia a 
Flórida com outros 14 esta-
dos, o Distrito de Columbia 
e Porto Rico, todos com leis 
semelhantes.

Apesar de apoiar a nova 

Projeto de lei quer permitir licenças de motorista para todos.

Flickr

lei de cidades anti-santuá-
rio da Flórida (SB 168), que 
entrou em vigor na prima-
vera, David Simmons disse 
que permitir que as pessoas 
vivam nas sombras, traba-
lhem e conduzam ilegalmen-
te é uma crise na segurança 
pública.

“Esses indivíduos mere-
cem a oportunidade de po-
der dirigir em nossas ruas e 
estradas depois de provarem 
que têm seguro”, disse Sim-
mons em uma entrevista à 
Florida Politics.

Vão informar os 
dados para o ICE?
O projeto de lei tem lis-

tado alguns critérios impor-
tantes para proteger a iden-
tidade dos indocumentados. 
Dentre elas estão a proibi-
ção do Departamento de Se-
gurança Rodoviária e Veícu-
los Motorizados da Flórida 
de dar acesso a agências fe-
derais sem ordem judicial ou 
mandado judicial e proibir o 
uso de software de reconhe-
cimento facial. Com informa-
ções do WLRN.
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Thanksgiving, Black Friday, Natal - essa é a época do ano mais propensa a golpes em compras pela internet 

Golpes em compras online aumentam 70% na 
temporada de fim de ano - saiba como evitar 

F
azer uma compra pela 
internet é bem cômo-
do. Mas, apesar da co-

modidade, compradores do 
mercado online devem ser 
cautelosos, principalmente 
nesta época do ano. Além 
de um aumento geral de re-
latos de golpes nos últimos 
anos, de outubro a janeiro - 
temporada que engloba da-
tas especiais como Thanks-
giving, Black Friday e Natal 
- as fraudes em compras on-
line aumentam mais de 70%, 
de acordo com reclamações 
de consumidores analisadas 
pelo Comparitech - uma em-
presa especializada no mun-
do online. 

A Flórida é um dos esta-
dos em que mais ocorrem 
fraudes com cartão de crédi-
to. Com quase 3 milhões de 
reclamações de consumido-
res feitas à agência em 2018, 
o Sunshine State classificou-
-se como número 1 por frau-
de e número 4 por roubo de 
identidade, de acordo com o 
último FTC Data Book. Dos 
1,4 milhões de fraudes re-
latadas à agência, mais de 
210.000 consumidores na 
Flórida apresentaram quei-
xas com perdas de mais de 
US $ 84 milhões.

47% perdem dinheiro 
 A conveniência dos mé-

todos de pagamento, como 
PayPal, e o preenchimento 
automático das informações 
de cobrança de cartão de cré-
dito facilitaram as compras, 
mas também estão direta-
mente relacionados a um au-
mento nos golpes de com-
pras online que são os mais 
comuns e os mais propensos 
a atrair pessoas - 47% daque-
las expostos a eles acabaram 
perdendo dinheiro, de acor-
do com o Better Business Bu-
reau.

O aumento de compras 
online, a facilidade para 
criar sites falsos e a lucrati-
vidade da atividade ilegal são 
apontados pelo especialista 
do mundo digital, Fernando 
Azevedo, hacker ético e sócio 
da empresa de reputação on-
-line Silicon Minds, como fa-
tores para esse aumento das 
fraudes. 

Dados clonados
Ter os dados do cartão de 

crédito ou débito clonados já 
não é novidade para boa par-
te da população. A análise da 
Comparitech feita a partir 
de dados disponíveis publica-
mente indica que o número 
de consumidores americanos 

que relatam golpes de com-
pras online aumentou cerca 
de 300% entre 2015 e 2018. E 
a população dos EUA prova-
velmente perderá ainda mais 
dinheiro com golpes duran-
te esta temporada de fim de 
ano, alerta a Comparitech. 

US$ 10 milhões 
em um mês
Para se ter uma ideia, de 

setembro a outubro, o va-
lor total da perda relatada 
por golpes de compras onli-
ne nos EUA relatadas ao Bet-
ter Business Bureau (ferra-
menta de rastreamento de 
golpes) foi de US$ 10 mi-
lhões. Os consumidores cos-
tumam acessar o site citado 
para relatar todos os tipos 
de atividades comerciais de-
sagradáveis. Desde 2015, o 
BBB também permite que os 
consumidores denunciem vá-
rios golpes.

Compras não 
reconhecidas
Já aconteceu com a bra-

sileira Carmen Martinez que 
mora em Nova York e teve 
o cartão de crédito clonado 
em diversos lugares, tanto 
restaurantes e lojas físicas, 
quanto em compra online, 
inclusive na Flórida. “A últi-
ma vez foi há uns meses. Co-
mo viajo muito, só percebi 
quando vi o boleto com vá-
rios débitos e compras que 
eu não tinha feito. De dife-
rentes valores e em diferen-
tes lugares. Foi usado em lo-
jas e restaurantes no Texas, 
Miami e New Jersey. Usaram 
no Texas mais de US$3.000”, 
conta. Felizmente, em conta-
to com a administradora do 
cartão, ela conseguiu recupe-
rar o dinheiro. 

 Segundo a Comparitech, 
os golpes de compras online 
representam pouco mais de 
15% de todos os golpes repor-
tados ao BBB. De acordo com 
a análise dos dados de fraude 
de compra online, em 2018 
o valor médio de perda por 
fraudes em compras on-li-
ne quase dobrou em relação 
a 2017 - de US$ 75 para US$ 
137,50, respectivamente. 

A importância de 
denunciar 
O aumento de consumi-

dores expondo a reclamação 
e nomes de empresas ou dos 
responsáveis vem ajudando 
a diminuir os golpes, assim 
como a repressão a anún-
cios de golpes em platafor-
mas de grande alcance como 
o Facebook. 

O perigo dos 
sites falsos 
Junto com as altas ofertas 

de compras, essa é a época do 
ano em que mais fraudado-
res clonam ou criam sites fal-
sos para capturar dados dos 
compradores. Os dados de 
relatórios de fraude do BBB 
confirmam isso também. En-
tre 2016 e 2018, o número de 
golpes de compra on-line re-
latados aumentou em média 
73% entre o terceiro e o quar-
to trimestre.

Para identificar se um si-
te é falso, Azevedo dá a dica: 
“veja se a loja contém o ca-
deado verde do lado do seu 
endereço virtual dentro da 
barra de endereço. O cadea-
do verde significa que os seus 
dados como cartão de crédito 
estão criptografados e indica 
que você está em uma loja 
com o mínimo de proteção”. 

Confira no quadro ao la-
do as principais dicas para 
evitar cair em golpe de com-
pra pela internet. Leia a ma-
téria completa no site. 

47% das pessoas que fizeram compras ao clicar em propagandas na internet acabaram perdendo dinheiro, segundo o Better Business Bureau.

Pixabay

Relatos de golpes 

de compras online 

pelos consumidores 

aumentou cerca de 

300% entre 2015 e 2018 

nos EUA

Arlaine Castro
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DRA. INGRID DOMINGUES-MCCONVILLE
PERGUNTAS DE IMIGRAÇÃO

Carioca, é advogada formada nos EUA. Atua na 

área de imigração há mais de 20 anos. Tel: (954) 

489-0009 Fax: (954)489-0090 - www.dmlawfl.com

VISTO DE NOIVA 

Jandira Monteiro - Tenho entrado nos EUA com vis-

to de turista desde 2011. Todos os anos fico os seis 

meses concedidos. Nunca fiquei além do prazo, mas 

este ano fui levada à sala de imigração, com um pes-

soal agressivo dizendo que ia cancelar meu visto de 

turista porque eu estava passando mais tempo nos 

EUA do que no Brasil. Após horas de bullying me 

deixaram entrar, mas me deram só três meses para 

permanência. A questão é que eu e meu namorado 

queremos nos casar e eu estou com receio de que, 

por causa do que aconteceu, nós tenhamos proble-

mas para casar. Devo me preocupar com isso? 

Advogada Ingrid Domingues - Se seu namorado é cidadão 

Americano ele poderá casar com você se você estiver nos EUA, 

ou mesmo no Brasil. Se você se casar aqui ele poderá iniciar 

um processo para que você possa permanecer legalmente nos 

EUA junto a ele. O fato de você ter recebido somente 3 meses de 

permanência não deve impedir seu casamento. 

RETORNO AO BRASIL

Carlos Hamilton - Tenho que comprovar junto ao 

consulado dos EUA que retornei ao Brasil depois de 

uma viagem. Como? A PF fornece um documento?

Advogada Ingrid Domingues - Você deve entrar em contato 

com o Consulado Americano mais próximo e indagar quais os 

requisites do Consulado e agendar para ir em pessoa.

Quer enviar sua pergunta sobre imigração? Acesse o nosso site 
www.GazetaNews.com e  procure pela seção Pergunte ao Advogado.
A contratação de um advogado é uma decisão importante que não deve 
ser tomada baseada apenas em publicidade. Antes de decidir, solicite-nos 
informações escritas sobre nossa experiência e qualificação.

A justiça deve divulgar a sentença da brasileira em dezembro.

Arquivo

A
cusada de exercício 
ilegal da advocacia na 
Flórida, a brasileira Ro-

berta Guedes, 40 anos, se de-
clarou culpada dos crimes em 
um tribunal de Tampa. Ela 
aguarda sentença que  pode 
ser de no mínimo dois anos 
de prisão. Segundo o proces-
so, Guedes se formou em Di-

Brasileira se declara culpada por 
exercício ilegal da advocacia na FL
Roberta Guedes, 

40 anos, assinou 

um acordo com 

confissão dos 

crimes de fraude

reito pela Stetson University, 
na região de Tampa Bay, em 
2014, mas por duas vezes não 
passou no Florida Bar Exam (o 
equivalente a Ordem dos Ad-

vogados do Brasil), para poder 
exercer a advocacia.

Guedes se passou por ad-
vogada usando o registro de 
uma colega polonesa, Agnies-

zka Piasecka, sem o conheci-
mento dela. A brasileira che-
gou a representar diversos 
clientes. Em um dos casos, 
os documentos  traziam o no-
me e a assinatura de Guedes, 
mas o número do Florida Bar 
de Piasecka. Guedes também 
usou o nome, número do se-
guro social e outras informa-
ções pessoais de terceiros para 
abrir contas bancárias e várias 
linhas de crédito, segundo os 
promotores. 

Ela assinou um acordo de 
confissão admitindo as acu-
sações federais de fraude de 
documentos e roubo de iden-
tidade. Com informações do 
Tampa Bay Times.

EUA têm mais de 100 mil crianças retidas pela imigração

O
s Estados Unidos têm 
a maior taxa de crian-
ças detidas do mundo, 

incluindo mais de 100.000 
em custódia relacionada à 
imigração que viola o direi-
to internacional, disse o au-
tor do Estudo Global das Na-
ções Unidas sobre Crianças 
Privadas de Liberdade, nesta 

segunda-feira, 18.
Em todo o mundo, mais 

de 7 milhões de pessoas com 
menos de 18 anos estão deti-
das nas prisões ou sob cus-
tódia da polícia, incluindo 
330.000 em centros de de-
tenção de imigração, segun-
do o especialista independen-
te responsável pelo estudo, 

Manfred Nowak.
De acordo com a ONU, 

as crianças devem ser deti-
das apenas como medida de 
último recurso e pelo menor 
tempo possível, mas isso não 
vem sendo respeitado.

O número total das crian-
ças retidas nos EUA é de 
103.000, segundo o estudo. 

O especialista disse que esse 
número inclui menores não 
acompanhados, aqueles que 
foram com suas famílias e 
aqueles que foram separados 
de seus pais antes da detenção.

Os Estados Unidos foram 
o único país que não ratifi-
cou o pacto pelos direitos das 
crianças.
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Governo deve dificultar 
ainda mais pedido de asilo

O governo Trump deve 
endurecer as regras para re-
querentes de asilo nos Esta-
dos Unidos, enquanto tenta 
conter uma onda de imigra-
ção na fronteira sul com o 
México.

Em um regulamento pu-
blicado no Federal Register 
na terça-feira (19), o governo 
criou uma estrutura que per-
mitirá que os solicitantes de 
asilo sejam enviados a outros 
países que negociaram acor-
dos bilaterais para aceitá-los.

Anteriormente, autorida-
des da administração do pre-
sidente Donald Trump argu-
mentaram que os migrantes 

com necessidade válida de 
asilo deveriam buscar prote-
ção no primeiro país ‘seguro’ 
onde têm a chance de se can-
didatar à ajuda. 

O novo regulamento esta-
belece que os requerentes de 
asilo podem ser enviados pa-
ra qualquer outro país com 
o qual os EUA tenham acor-
dos de asilo que permitam 
tal ação.

Os EUA já mantêm um 
acordo bilateral de asilo com 
o Canadá. Guatemala, El Sal-
vador e Honduras também 
assinaram acordos, mas não 
foram finalizados. Com infor-
mações da Reuters.

Solicitantes serão enviados a países com os quais os EUA têm acordo.

CBP

Autoridades de imigração estão vendo mais famílias de 
países como Índia, China, Brasil, entre outros

Cresce número de famílias de outras 
partes do mundo cruzando a fronteira

Um número crescen-
te de famílias de ou-
tros países que não 

são da América Central es-
tão atravessando a fronteira 
em busca de asilo nos Esta-
dos Unidos. As famílias vêm 
de países que pertenciam à 
União Soviética, Índia, Chi-
na e países da América do 
sul, incluindo o Brasil.

Enquanto famílias da 
América Central ficam se-
manas em abrigos perto da 
fronteira, esperando que fa-
miliares em outros estados 
consigam comprar uma pas-
sagem de avião, famílias que 
vêm da Índia ou outros paí-
ses chegam com o dinheiro 
suficiente para se deslocar 
dentro do país.

Famílias vindo de países 
distantes dos EUA carregam 
seu próprio dinheiro e car-
tões de crédito e parecem 
muito mais instruídas do que 
as famílias da América Cen-
tral, na maioria pobres.

Essa mudança até levou 
um pastor local a fechar as 

portas da igreja, que já aju-
dou mais de 5 mil pessoas. 

“Há pessoas diferentes 
chegando e a principal razão 
pela qual paramos é porque 
elas parecem não precisar 
de nossa ajuda”, disse An-
gel Campos, pastor da Igle-
sia Monte Vista, uma igreja 
hispânica em Phoenix, no 
Arizona.

Anteriormente, a maio-
ria vinha da América Central, 
principalmente da Guatema-
la, mas também de El Salva-
dor e Honduras, três países 
conhecidos pelos altos índi-
ces de pobreza, corrupção e 
violência.

Números 

As apreensões do Bor-
der Patrol  de “unidades fa-
miliares” imigrantes atingi-
ram 473.682 no ano fiscal de 
2019, um aumento de 342% 
em relação aos 107.212 do 
ano anterior.

As famílias de imigran-
tes do Triângulo Norte e do 
México representaram 92% 
do total.

Apreensões de famílias de outras partes aumentaram 25 vezes.

CBP

Os 37.132 restantes de 
países fora do Triângulo Nor-
te ou do México representa 
um aumento de 25 vezes em 
relação às 1.442 apreensões 
de unidades familiares de ou-
tros países no ano anterior, 
mostram os dados.

O Border Patrol não pu-
blica dados sobre apreensões 
de migrantes por nacionali-
dade específica, mas os qua-
lifica como “extracontinen-
tais”.

Sob decisões legais e leis 
de imigração, adultos que 

chegam à fronteira com 
crianças geralmente são li-
bertados dentro de 20 dias.

As famílias migrantes po-
dem permanecer nos EUA 
enquanto seus pedidos de 
asilo estiverem pendentes, 
um processo que pode levar 
anos. Ao contrário, adultos 
solteiros normalmente são 
mantidos em centros de de-
tenção até que seus casos de 
asilo sejam decididos, ou são 
deportados. 

Com informações do AZ 
Central.
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Brasileiro é encontrado morto dentro de freezer de indústria em Massachusetts
Um brasileiro de 45 anos 

foi encontrado morto na ma-
drugada do dia 14 deste mês 
dentro de um freezer indus-
trial de uma fábrica na cida-
de de Baintree, informaram 

as autoridades locais.
Identificado como Julio 

Cesar Costa, segundo a po-
lícia, ele foi encontrado por 
colegas de trabalho logo de-
pois da meia-noite de quin-

ta-feira no edifício onde fica 
a Channel Fish Processing, 
disse David Traub, porta-voz 
do procurador do distrito de 
Nolfork.

Costa foi resgatado, mas 

foi declarado morto no hos-
pital South Shore.

Traub disse que não ha-
via sinais aparentes de crime 
intencional, mas de uma fa-
talidade. Ele teria se tranca-

do acidentalmente dentro do 
freezer e possivelmente mor-
reu de hipotermia. O médico 
legista determinará a causa 
e a maneira exata da morte.

Em comunicado, a em-

presa Channel Fish Proces-
sing confirmou a morte e 
disse entender que se tratou 
de uma fatalidade, mas que 
continua colaborando com 
a investigação. CBS Boston.

Até o 322º dia do ano foram contabilizados 371 tiroteios em massa nos 

EUA, de acordo com dados do Gun Violence Archive (GVA)

EUA registram mais tiroteios em 
massa do que dias em 2019, diz GVA

A
té o dia 18 de novem-
bro, que foi o 322º 
dia do ano, ocorre-

ram 371 tiroteios em massa 
nos EUA, de acordo com da-
dos do Gun Violence Archi-
ve (GVA), grupo de pesquisa 
sobre violência armada sem 
fins lucrativos que rastreia 
todos os tiroteios em massa 
no país. Vinte e oito desses 
tiroteios foram assassinatos 
em massa.

Ou seja -o número de tiro-
teios em massa nos EUA até 
agora ultrapassou o número 
de dias este ano, de acordo com 
GVA. Isso coloca 2019 no rit-
mo de ser o primeiro ano des-
de 2016 com uma média de 
mais de um tiroteio em mas-

sa por dia.
Segundo a organização, 

até a data citada 34.497 pes-
soas morreram e 26.086 fica-
ram feridas devido a inciden-

tes com armas de fogo, que 
incluem não só tiroteios, mas 
também homicídios, suicí-
dios e acidente.

Definição de tiroteio 

em massa 
O GVA define tiroteio em 

massa como qualquer inci-
dente em que pelo menos 
quatro pessoas sejam balea-

das, excluindo o atirador. O 
grupo também rastreia assas-
sinatos em massa, conforme 
definido pelo FBI - incidentes 
nos quais pelo menos quatro 
pessoas são mortas. Até ago-
ra, houve 28 assassinatos em 
massa em 2019. O FBI não 
tem uma definição formal de 
tiroteio em massa.

O número de 371 tiro-
teios em massa inclui vários 
ataques de alto nível, dois 
dos quais ocorreram dentro 
de 24 horas um do outro, 
como:

- Fresno, Califórnia, dia 
17 de novembro, onde qua-
tro pessoas morreram e seis 
ficaram feridas quando um 
atirador abriu fogo contra 

um grupo de familiares e 
amigos no quintal de uma 
casa;

-Um tiroteio em Odes-
sa e Midland, Texas, em 31 
de agosto, com sete pessoas 
mortas e 24 feridas;

-Um tiroteio em um dis-
trito histórico de Dayton, 
Ohio, em 4 de agosto, com 
nove pessoas mortas e 27 
feridas;

-Um tiroteio no Walmart 
em El Paso, Texas, em 3 de 
agosto, com 22 pessoas mor-
tas e pelo menos 24 feridas. 
Foi o tiroteio mais mortal 
do ano;

-Um tiroteio em um pré-
dio municipal em Virginia 
Beach, em 31 de maio, on-
de um ex-funcionário da ci-
dade matou 12 pessoas e fe-
riu quatro.

A última vez que o núme-
ro de mortos em tiroteio su-
perou os dias do ano foi em 
2016, que teve 382 assassina-
tos em massa - contabilizou 
o Gun Violence Archive. Leia 
a matéria completa no site. 

Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas por um atirador no dia 17 de novembro em Fresno (CA).

CNN

34.497 pessoas morreram 

e 26.086 ficaram feridas 

por armas de fogo em  

homicídios, suicídios 

e acidentes até 18 de 

novembro de 2019
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Fim de ano chegando e, 
com isso, as famílias já co-
meçam a fazer os planeja-

mentos para o Natal. Mas como 
comemorar o Natal com econo-
mia? Se não forem analisados 
corretamente, os gastos de final 
de ano podem ser altos. E quem 
não se planeja pode ficar com o 
orçamento apertado. 

A lista de presentes é prova-
velmente a parte na qual as pes-
soas mais gastam. Dependendo 
do tamanho da família ou da 
quantidade de amigos, saber im-
por limites é crucial para evitar 
os exageros.

A primeira atitude que vo-
cê deve ter é estabelecer um va-
lor máximo para ser gasto com 
todos os presentes, e um valor 
máximo para cada presente. Por 
exemplo: se você estabeleceu 
que o máximo que poderá utili-
zar são $500, e decidiu que vai 
comprar presente para 10 pes-
soas, então o limite por presen-
te será de $50.

Se o Natal for somente com 
o núcleo familiar e você não de-
seja comprar nada para outros 
integrantes, estabeleça um valor 

máximo em conjunto e deixe-os 
escolher um presente que está 
dentro do valor que foi decidido.

Mas e as crianças?
Se você tem filhos, sabe mui-

to bem que frequentemente as 
crianças pedem presentes ca-
ros e ficam chateadas quando 
não ganham o que querem. Pa-
ra evitar comprometer o seu or-
çamento, converse com elas e 
use tática da listinha do Papai 
Noel; ensine que eles podem fa-
zer uma listinha, mas que o Pa-
pai Noel vai somente trazer al-

gumas coisas da tal listinha. 
Se eles já passaram da fase 

de acreditar no bom velhinho, 
converse com eles sobre seus 
desejos, mas explique até onde 
podem ir... afinal o Natal não é 
somente o que se ganha, e aí po-
de residir uma importante lição 
para eles também.

No início pode ser difícil e 
seus filhos podem não gostar 
disso. Mas o importante é man-
ter-se seguro e não deixar se in-
fluenciar pelas chantagens que 
eles podem fazer. Afinal de con-

tas, é melhor a criança se confor-
mar do que você ficar com dívi-
das para o próximo ano, não é 
mesmo?

A vantagem é que isso é pas-
sageiro e logo a criança para de 
pensar a respeito. 

Outra maneira de contor-
nar a situação é fazendo uma 
troca. Por exemplo, você ofere-
ce um brinquedo mais barato e 
algo que seja em conta para seu 
bolso e que aparenta ter um al-
to valor, como um passeio num 
parque, uma tarde no parque 
de diversões ou no cinema, den-
tre outros.

Às vezes, é inevitável que 
jantares natalinos acabem reu-
nindo parentes que não se veem 
durante o ano. Entenda que vo-
cê não é obrigado a dar presente 
para todas as pessoas! Mas caso 
queira, dê algo simbólico, pois 
no Natal não deve haver exage-
ros e a data jamais pode deixar 
você sem dinheiro!

O que pode ser considerado 
algo simbólico? Um pequeno 
chocolate, uma caixa de bom-
bons ou até um simples cartão já 
basta. Tenha em mente que essa 

data é especial justamente para 
reunir pessoas, e não simples-
mente para ganhar presentes.

Mas então, como escolher 
presentes de Natal sem um con-
sumo excessivo de recursos? A 
chave para isso está em ter pa-
ciência para pesquisar e sele-
cionar a melhor loja e o melhor 
presente.

Portanto, pesquise preços, 
compare valores e acompanhe 
as promoções. Essa pesquisa de-
ve começar a ser feita pelo me-
nos um mês antes do Natal; ou 
seja AGORA!!! 

Geralmente, as lojas tendem 
a aumentar os valores quando 
a data comemorativa se apro-
xima.

Caso não tenha encontra-
do nada que lhe agrade e com 
um valor acessível, use a criati-
vidade! Se tiver habilidades ma-
nuais, faça algo você mesmo.

O importante é achar um 
equilíbrio entre os presentes e 
o seu bolso... afinal o mais im-
portante nesta época do ano não 
são as compras.

Uma ótima semana para to-
dos!!!

POR CLAUDIA FEHRIBACH

Carioca, 

formada em 

Artes pela 

Universida-

de do Rio 

de Janeiro. 

Conselheira 

financeira 

especialista 

em orçamen-

to, aconse-

lhamento de 

crédito pes-

soal e hipote-

cas reversas. 

Atualmente é 

National Vice 

President da 

Five Rings 

Financial.

Envie sua dú-

vida por email 

para claudia@

fiveringsfi-

nancial.com 

ou ligue (561) 

472-8013.

Planejamentos para o Natal 

saudefinanceira@gazetanews.comSAÚDE FINANCEIRA

As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos. Não devem ser consideradas aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um profissional para determinar o que pode ser 

melhor para suas necessidades individuais.

A lista de presentes é provavelmente a parte na qual as pessoas mais gastam.

Pixabay
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Havia um claro “toma lá dá cá” entre a Casa Branca e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

Embaixador diz que pressionou a Ucrânia 
cumprindo ordem de Donald Trump

O 
embaixador dos Es-
tados Unidos para a 
União Europeia, Gor-

don Sondland, disse na quar-
ta-feira, 20, ao Comitê de In-
teligência da Câmara dos 
Deputados que investiga o 
impeachment de Donald 
Trump, que ele e outras au-
toridades  americanas pres-
sionaram a Ucrânia a inves-
tigar democratas “porque o 
presidente nos direcionou a 
fazê-lo”. 

Sondland confirmou 
que trabalhou com o advo-
gado pessoal de Trump, Ru-

dy Giuliani, nas questões da 
Ucrânia sobre “as ordens do 
presidente e que havia um 
claro “toma lá dá cá” que vin-
culava um encontro na Ca-
sa Branca com o presidente 
da Ucrânia, Volodymyr Ze-
lensky, a investigações dos ri-
vais políticos de Trump, um 
deles o filho do democrata 
Joe Biden.

Empresário do setor de 
hotéis que fez doações ao 
Partido Republicano antes de 
se tornar embaixador, Son-
dland afirmou que ele e ou-
tros dois: Rick Perry, secre-

tário de energia, e Kurt D. 
Volker, enviado especial pa-
ra a Ucrânia, pressionaram 
os ucranianos por insistên-
cia de Trump. 

Sondland disse ainda que 
o secretário de Estado, Mi-
ke Pompeo, estava ciente e 
“apoiava totalmente” seus es-
forços na Ucrânia. 

O inquérito da Câmara con-
centra-se em um telefonema 
em 25 de julho, no qual Trump 
pediu a Zelenskiy que realizasse 
duas investigações que o benefi-
ciariam politicamente, incluin-
do o rival democrata Joe Biden.Gordon Sondland depôs ao Comitê de Inteligência da Câmara.

Reuters/Loren Elliott

Quatro em cada cinco resgatados em trabalho escravo no Brasil são negros
A cada cinco trabalhado-

res resgatados em situação 
análoga à escravidão entre 
2016 e 2018, quatro são ne-
gros. Pretos e pardos repre-
sentam 82% dos 2.400 tra-
balhadores que receberam 
seguro-desemprego após res-
gate. 

Entre os negros resgata-
dos estão principalmente ho-
mens (91%), jovens de 15 a 

29 anos (40%) e nascidos em 
estados do Nordeste (46%). 
O levantamento foi feito pe-
la Repórter Brasil, com base 
em dados obtidos da Secreta-
ria do Trabalho, por meio da 
Lei de Acesso à Informação.

Ensino Superior
O Brasil atingiu um indi-

cador inédito em 2019: pela 
primeira vez, pessoas que se 
identificam como pretas ou 

pardas superaram os autode-
clarados brancos nas univer-
sidades federais. De acordo 
com a pesquisa Desigualda-
des Sociais por Cor ou Ra-
ça Brasil, feita pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), os pretos 
ou pardos somam 50,3% dos 
alunos regularmente matri-
culados no ensino superior 
público.

Apesar do número de es-
tudantes dessa parcela po-
pulacional ter aumentado, o 
abandono dos cursos ainda é 
alto - 28,8% desses alunos não 
chegarão a graduação.

Homicídios
A taxa de homicídios nesse 

grupo, na faixa etária de 15 a 29 
anos, é de 98,5 por 100 mil ha-
bitantes, contra 34 por 100 mil 
em jovens de cor branca. 91% são homens de 15 a 29 anos.

Stefano WrobleskiRepórter Brasil

A China convocou um di-
plomata americano no país 
na quarta-feira, 20, para dar 
explicações sobre um proje-
to de lei aprovado pelo Con-
gresso americano em apoio 
às manifestações pró-demo-
cracia em Hong Kong.

Como o embaixador do 
país na China, Terry Brans-
tad, não estava no país, o 
encarregado de negócios da 
embaixada americana em 
Pequim, William Klein, foi 
chamado pelo vice-ministro 
chinês do Exterior, Ma Zhao-
xu, que expressou “profun-
da revolta” contra a chama-
da Lei dos Direitos Humanos 
de Hong Kong.

A lei prevê a adoção de 
sanções contra autoridades 
chinesas que agirem em vio-
lação às liberdades civis em 
Hong Kong e que cometerem 
abusos graves aos direitos 
humanos. O texto também 
estabelece que o Departa-
mento de Estado americano 
deverá relatar anualmente ao 
Congresso se Hong Kong pos-
sui suficiente autonomia da 
China para relações comer-
ciais com os EUA. Fonte: AP. 

China reclama 
de “intervenção” 
dos EUA em 
Hong Kong
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Seleção principal vence a Coreia do Sul no último amistoso do ano
A série negativa ficou 

para trás. A seleção brasi-
leira venceu com tranquili-
dade a Coreia do Sul por 3 
a 0 - gols de Lucas Paquetá, 
Philippe Coutinho e Dani-
lo - no estádio Mohammed 
Bin Zayed, em Abu Dha-
bi, nos Emirados Árabes 
Unidos. Depois da derrota 
para a Argentina, o time 
de Tite venceu seu último 
compromisso do ano.

O Brasil agora só volta 
a campo em compromisso 

oficial, nas eliminatórias, 
em março do ano que vem. 
O sorteio para a definição 
da tabela, em pontos corri-
dos, será realizado em Car-
tagena, na Colômbia, dia 3 
de dezembro.

O melhor jogador do 
Brasil na vitória sobre a 
Coreia do Sul não fez gol. 
Mas deu passe para dois. 
Renan Lodi cruzou perfei-
to para Lucas Paquetá, em 
boa jogada de Coutinho, 
no primeiro tempo e foi 

preciso na segunda etapa, 
com cruzamento rasteiro, 
para Danilo fuzilar.

Na vitória por 3 a 0 so-
bre a Coreia do Sul, a se-
leção brasileira, com cin-
co alterações, conseguiu 
soltar mais o seu jogo. Foi 
interessante notar a apro-
ximação e o entendimen-
to de Paquetá e Coutinho, 
com apoio de Arthur, qua-
se sempre em avanços pe-
la esquerda. Era lá que su-
bia - e bem - Lodi.

Fabinho substituiu 
bem Casemiro e disse “pre-
sente” para a disputa de 
vaga. Roubou a bola e so-
freu a falta no gol de Phi-
lippe Coutinho. Aliás, re-
parou bem? Saiu gol de 
falta. Depois de quase cin-
co anos. A última vez tinha 
sido em batida de Neymar 
no dia 4 de setembro de 
2014 (1 a 0 em cima da Co-
lômbia).

Fonte:www.globoes-
porte.com

Equipe saiu perdendo, mas acabou virando a partida contra o México

Brasil é tetracampeão mundial Sub-17

gol brasileiro. A seleção ain-
da exorciza a freguesia que 
mantinha para os mexicanos 
na competição.

O Brasil foi para o inter-
valo com 13 finalizações e 
quatro chutes ao gol. E mui-
ta frustração. A equipe bra-
sileira criou muito. Apenas 
Veron desperdiçou três boas 
oportunidades. Peglow acer-
tou a trave. Patryck obrigou 
García a fazer uma boa de-
fesa com chute de fora da 
área. Mas faltou pontaria. Brasil ganhou o quarto título mundial Sub-17.

Divulgação

A virada épica contra a 
França na semifinal 
preparou a torcida. 

Mas a seleção brasileira sub-
17 gosta de emoção. Empur-
rado pelo “Eu acredito!” nas 
arquibancadas, o Brasil rea-
giu após sair perdendo, ven-
ceu o México de virada por 2 
a 1 e conquistou seu quarto 
título do Mundial Sub-17. A 
estrela novamente ficou com 
Lázaro, atacante do Flamen-
go, que entrou no segundo 
tempo para fazer o segundo 

E diante do volume de jogo 
com o placar zerado, bateu 
nervosismo em um momen-
to. O México foi mais caden-
ciado, mas assustou na bola 
aérea. No entanto, não con-
seguiu marcar.

Os primeiros minutos fo-
ram no mesmo tom da etapa 
inicial. Kaio Jorge desperdi-
çou uma chance, Patryck pa-
rou em Garcia novamente, 
Peglow errou por um triz. O 
Brasil não vencia o gol mexi-
cano. Até ser vencido. Após 

boa jogada de Pizzuto, o ca-
misa 6 cruzou da esquerda, e 
González venceu a zaga bra-
sileira para, de cabeça, abrir 
o placar. Dalla Déa se lançou 
ao ataque. Colocou Matheus 
Araújo e Lázaro. Mas foi com 
a ajuda do VAR que a equi-
pe reagiu. Com ajuda do ví-
deo, o árbitro marcou pênal-
ti após revisão, e Kaio Jorge 
converteu. Aos 47, Yan fez 
cruzamento primoroso pa-
ra Lázaro estufar as redes e 
garantir o título brasileiro.

Coutinho foi o autor de um dos gols da partida.

Divulgação
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A ética é um ramo da 
filosofia que ajuda a 
distinguir entre 
comportamentos bons, 
justos e lícitos

I
çami Tiba, renomado psi-
quiatra brasileiro e autor do 
famoso “Quem ama educa!”, 
afirmava que não basta criar 

filhos para serem inteligentes, é 
preciso ensinar-lhes ética. 

A capacidade de usar o cére-
bro é um aspecto essencial do de-
senvolvimento humano, mas não 
é suficiente para termos seres hu-
manos íntegros, que possamos 
respeitar e admirar. 

Chama a atenção hoje como o 
investimento nos filhos priorize 
mais as boas escolas ou ter boas 
notas, e menos os valores. 

O sucesso escolar é muitas ve-
zes motivo de orgulho para os 
pais, como se fosse uma vitória 
pessoal deles em competição com 
o coletivo diante do qual precisam 
se sentir “melhores”. Enquanto 
aos pais vão os louros, os filhos 
são “remunerados” com ganhos 
materiais. 

Encontramos assim a crian-
ça e o adolescente mimado, pre-
guiçoso, passivo. Não sabe fazer 
a própria cama, não sabe se vi-
rar em casa, vive grudado na tela 
do videogame que é espaço segu-
ro, pois tem medo de enfrentar o 
mundo, de se expor, de dar a ca-
ra para a aventura do viver. De-
pendem em tudo de seus pais, ou 
melhor, sobretudo de suas mães; 
ou de empregadas para catar suas 
cuecas do chão, recolher pratos 
sujo, manter em ordem e limpar 

a casa de moradores sempre mais 
desleixados. 

Como contava num churrasco 
com amigos, um quarentão obeso 
de peso e de salário mantinha na 
casa dele um bidé mágico! Jogava 
a roupa suja lá e reaparecia lava-
da, passada e dobrada em cima da 
cama. Divertido? Não sei...

É importante refletir sobre os 
valores que norteiam nossas vi-
das: onde investimos nosso di-
nheiro, nosso entusiasmo, nossa 
atenção? 

Mais do que as palavras, os fa-
tos falam por nós.  

Não adianta levar os filhos às 
igrejas para em casa não dar o 
exemplo. Da mesma forma, não 
se deve culpar as escolas pelo mal 
comportamento das crianças: a 
educação começa em casa; e de-
la são responsáveis os pais, não os 
professores. 

As crianças deveriam che-
gar na escola já sabendo se com-
portar. Isto é, respeitando adul-
tos e crianças, seguindo as regras 
da escola e sabendo expressar as 
próprias opiniões com coragem 
mesmo, e sobretudo, quando con-
trárias às demais.

A palavra ética quer dizer tan-
to “caráter” como “costume”. A 
ética é um ramo da filosofia que 
estuda os fundamentos racionais 
que permitem atribuir aos com-
portamentos humanos um estatu-
to deontológico - ou seja, de obri-
gação moral distinguindo-os entre 
comportamentos bons, justos e 
lícitos de outros considerados in-
justos, ilícitos, inconvenientes ou 
maus, segundo um modelo com-
portamento ideal.  

Observem que ética não quer 
dizer “ser bons”. O comportamen-
to ético pode ser percebido como 
“mau” por ladrões, bullies e gen-
te mimada. Logo, não é agradan-
do ao nosso ego ou ao dos outros 
que se pratica a ética. O que é éti-
co pertence à legalidade, respeita 
a justiça e por isso é bom.

Crianças (e adultos) sem limites 
identificam o “bom” com a satisfa-
ção imediata de seus desejos. Preci-
samos ensiná-las a pensar no outro 
e a respeitar o espaço do outro não 
para que elas sejam “boazinhas”, 
mas porque é ético. Caso contrário, 
o dia em que o outro (qualquer um 
que seja) as contrariar elas irão se 
vingar sendo “más”. Este é o com-
portamento de pessoas sem ética 
que reagem com base ao interesse 
imediato de seus umbigos.

Sem ética não temos uma so-
ciedade que funciona. Esta só é pos-
sível quando as pessoas seguem 
regras de comportamento em refe-
rência a algo maior do que o prazer 
pessoal delas e seu ganho imedia-
to. Precisamos crescer como socie-
dade, e isso começa em casa, na 
educação dos filhos que precisam 
urgentemente de educação de ver-
dade e sempre menos de objetos e 
agrados.

VIVER BEM

Life Coach com training psicanalítico, filósofa, terapeuta transpessoal, terapeuta Florais de Bach, autora, educadora perinatal, fundadora da ONG Amigas do Parto, do Instituto de 
ensino à distância Ser e Saber Consciente e do ConsciousnessBoca em Boca Raton, FL-EUA. Contato: +1-561-3055321 - www.adrianatanesenogueira.org.

Inteligência, ética e coerência na criação das crianças

adriana@gazetanews.comPor ADRIANA TANESE NOGUEIRA
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V
ocê já percebeu que tem 
muita gente falando sobre 
o melhor horário para co-
mer isso ou aquilo? Algu-

mas coisas são bizarras, outras têm 
algum sentido. Mais uma vez temos 
que usar o nosso bom senso e claro 
fazer algumas pesquisas para poder 
entender o que significa comer em 
horas diferentes. Venho afirmando 
e reafirmando que nosso corpo não 
funciona como a matemática. 

Por exemplo, se você empilhar 
3 tijolos de 10 centímetros terá um 
murinho de 30 centímetros, com 
certeza. Mas, se você ingerir todos 
os aminoácidos que compõem uma 
proteína, nada poderá te dar a cer-
teza que essa proteína será cons-
truída. Então essa história de comer 
A, para produzir B não oferece ne-
nhuma certeza. Existe, sim, possibi-
lidade de que isso aconteça.

Nosso corpo tem uma forma 
muito diferente de controle e está 
tudo muito interligado. Uma coisa 
interfere na outra e isso está cada 
vez mais claro para os cientistas; os 
cientistas honestos, claro. 

Nós somos seres diurnos, o que 
quer dizer que a maioria de nós te-

rá sono quando for noite (escuro) e 
não terá sono de dia (claro). 

Quem percebe isso são nossos 
olhos, e por meio deles nosso Siste-
ma Nervoso é comunicado. Assim, 
tudo começa. Quando recebemos 
informações de luz nosso corpo se 
comporta de uma forma, quando 
essa luz não existe nosso corpo se 
comporta de outra forma.

Uma das coisas que acontece é 
a liberação de hormônios durante 
o dia para que nosso metabolismo 
seja mais ativo, e assim tenhamos 
mais disponibilidade de energia, 
justamente quando mais precisa-
mos. Parece lógico, não? Então, co-
mer muito quando não precisamos 
de energia irá alterar o ritmo natu-
ral no nosso corpo. 

A nossa sensação de fome tam-
bém está ligada a esse ritmo bio-
lógico natural. Então se você tem 
uma alimentação rica em gordu-
ra, por exemplo, terá saciedade por 
mais tempo e vai alterar o ritmo do 
seu corpo. Outra coisa que altera 
muito o nosso equilíbrio é o hábito 
de ficar beliscando o tempo todo.

Claro que se você fizer isso algu-
mas vezes nada vai acontecer por-

que é preciso manter esses hábitos 
errados por algum tempo para que 
as alterações se instalem. Da mes-
ma forma é preciso manter hábitos 
saudáveis para que a saúde se ins-
tale. E se você se lembra, no início 
do texto eu falei que está tudo in-
terligado. 

Assim, os resultados de hábitos 
errados podem não ser os mesmo 
para todas as pessoas. Algumas en-
gordam muito, outras têm depres-
são, outras ainda problemas esto-
macais, enxaqueca e muitas outras 
coisas podem acontecer quando 
não damos atenção ao que nosso 
corpo pede e precisa.

Essa história de ficar em jejum, 
comer carboidrato apenas depois 
das 3 horas da tarde, cortar carboi-
drato e comer apenas proteínas e 
gordura, não comer frutas com to-
da certeza está totalmente errada. 
Quer saber o que fazer? Dê ener-
gia ao seu corpo quando for iniciar 
o dia; coma com prazer alimentos  
mais naturais possíveis. Coma de-
vagar, saboreando e apenas até fi-
car satisfeita e não com a sensação 
que não cabe nem mais uma gota 
de água.

SAÚDE & BEM-ESTAR

Dra. Ivani Manzzo é doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina UNIFESP - EPM com ênfase em obesidade, gestação e exercício. Em 2010 iniciou seus estudos em Life 
Coach e desde então trabalha ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos. Site: www.myclickcoach.com

Afinal de contas, que horas eu posso comer?

ivani@gazetanews.comPor DRA. IVANI MANZO

Dê energia ao seu corpo quando for iniciar o dia, coma com prazer

Pixabay
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C
ada carreira profi ssio-
nal tem o seu códi-
go de ética. Grandes 
empresas investem 

na determinação de um con-
junto de normas que defi nam 
a sua ética no mercado. E o 
profi ssional, independente-
mente do segmento de mer-
cado ou da empresa à qual 
pertença, também precisa ter 
a sua conduta pautada por 
normas específi cas de com-
portamento, que incluam éti-
ca e etiqueta.

Nada é obrigatório no 
campo da ética e da etiqueta 
profi ssional, mas o respeito 
de que você gozará no mer-
cado depende fundamental-
mente de segui-las.

A ética é relativa
Desde o início dos tem-

pos, o comportamento huma-
no vem sendo orientado por 
padrões que podem ser clas-
sifi cados do ponto de vista do 
bem e do mal, relativamente 
a cada sociedade. Cada grupo 
social de cada região do pla-

neta tem as suas normas de 
conduta. O que é considera-
do ético no Alasca não é ético 
entre nós. O comportamento 
que costuma ser punido nos 
países árabes é por nós total-
mente aceito.

No Alaska, o esquimó 
tem o hábito de oferecer sua 
mulher ao amigo, na primei-
ra noite que este passar na 
sua casa. Nos países árabes, a 
mulher comete adultério se 
cruzar o olhar com o de ou-
tro homem que não seja o 
seu marido.

O que é ética
Ética é um conjunto de 

princípios que nos permi-
te viver congruentemente de 
acordo com os nossos valo-
res, tanto no campo pessoal 
quanto no profi ssional. Es-
ses princípios têm por base a 
moral, e são defi nidos a par-
tir da distinção entre o que é 
certo e o que é errado em ca-
da contexto.

Ética, portanto, relaciona-
-se a integridade, honestida-

de, valores, confi ança, dever, 
virtude, verdade, dignidade, 
lealdade, honra, bondade, fi -
delidade, consciência e a tan-
tas outras palavras que cons-
tituem o “bem”, do binômio 
“bem e mal”, que faz parte 
da natureza humana.

Ética pessoal e profi s-
sional

Ética pessoal e profi ssio-
nal se confundem, mas não 
se deve supor que a existên-
cia de uma implique a exis-
tência da outra, ou seja: que 
um profi ssional absoluta-
mente ético tenha o mesmo 
padrão de comportamento 
na sua vida particular, ou vi-
ce-versa. 

Por exemplo: Um pai de 
família exemplar pode ser 
um profi ssional sem nenhu-
ma ética, que não perde a 
oportunidade de aumentar 
a sua renda mensal com ga-
nhos ilícitos. Todavia, outro 
profi ssional pode ser de uma 
integridade a toda prova e ser 
um péssimo marido e pai.

LAIR RIBEIRO

Médico, com mestrado em cardiologia, e palestrante internacional, tendo se apresentado em mais de 20 países. É autor de vários livros que se tornaram best sellers.

Ética e etiqueta profissional

lair.ribeiro@gazetanews.com

Ética é relativa?
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A 
turnê “Pra Sem-
pre” do astro 
Lulu Santos co-
meçou com pé 

direito, na Califórnia, 
com dois shows esgota-
dos em Los Angeles e San 
Francisco. 

Os fãs lotaram os sho-
ws e cantaram juntos ca-
da letra de cada sucesso 
do cantor. Muitos vídeos 
foram postados na inter-
net demonstrando a emo-
ção da platéia durante o 
espetáculo. 

A turnê seguiu para 

Houston e Nova Iorque. 
Os shows na Flórida 

acontecem nesse sábado, 
23 de novembro, no Fill-
more Miami Beach; e do-
mingo, 24 de novembro, 
no House of Blues em Or-
lando. 

“Não vamos deixar 
nenhum clássico de fora. 
As pessoas que me acom-
panham já conhecem as 
canções, gostam delas e 
as identificam com pas-
sagens de suas vidas...es-
tou levando para essa tur-
nê um mergulho no meu 

universo e do meu novo 
álbum, Pra Sempre”, pro-
mete Lulu. 

Podem se preparar pa-
ra ouvir e cantar clássicos 
como “Tempos Moder-
nos”, “O Último Român-
tico”, “Tudo Azul”, “To-
da Forma de Amor”, “Um 
Certo Alguém”, “Assim 
caminha a humanidade”, 
“Aviso aos Navegantes”, 
“De Repente Califórnia” e 
muito mais. Informações 
e ingressos para todos os 
shows da turnê estão no 
site BrazilianNites.com.

D
epois do sucesso estron-
doso do clipe de “Quan-
do Bate Aquela Sauda-
de”, que já soma mais 

de 41 milhões de visualizações 
no YouTube, o cantor e compo-
sitor Rubel acaba de lançar o ví-
deo de seu novo single, “Parti-
lhar”. 

A faixa traz participação es-
pecial do duo Anavitória. Algu-
mas horas após o lançamento, o 
cantor, Anavitória e a atriz Ma-
rina Ruy Barbosa, que estrela 
o clipe, entraram nos “trends” 
(assuntos mais comentados) do 
Twitter no Brasil. Criativa, a pro-
dução traz, por meio de legen-

das, a conversa de dois ex-namo-
rados durante uma caminhada, 
após se encontrarem de ma-
neira inesperada, enquanto es-
peravam pelo sinal verde num 
cruzamento. Rubel faz o par de 
Marina no clipe. 

A faixa “Partilhar” havia si-
do gravada originalmente pe-
lo artista, sem a participação 
da dupla Anavitória, em 2018. 
Mesmo sem um vídeo oficial, 
a canção teve mais de 5.6 mi-
lhões de visualizações no canal 
de Rubel. Posteriormente, um 
lyric video da faixa também foi 
lançado, alcançando 740 mil vi-
sualizações.

PLANETA MÚSICA

Carioca, produtor musical e radialista. Radicado nos EUA desde 1992. Comanda o premiado programa Café Brasil na 88.9FM WDNA, e 
produz shows e turnês pela empresa Brazilian Nites.

Lulu Santos lota shows nos 

EUA e encerra tour na FL   

Marina Ruy Barbosa em clipe de Rubel

planetamusica@gazetanews.com

Por EQUIPE GAZETA

Por GENE DE SOUZA

Samba e 
Churrasco 
na Final da 
Libertadores
23/NOV/2019
Local:  Padaria 
2000 - 2100 SW 
10th St, Deerfield 
Beach, FL 33442
Horário: 12 PM
Info: Uma grande 

festa está sendo organizada pela Padaria 
2000 para a Final da Libertadores, nes-
se sábado, a partir do meio-dia. Para as 
crianças será montado um pula-pula e para 
os adultos a festa promete churrasco – por 
conta dos organizadores- e música, que 
fica por conta do grupo Só Rezenha e do DJ 
Rick. Informações:  (954) 427-5150.

Lulu Santos - Pra Sempre (Miami)
23/NOV/2019
Local:  Fillmore Miami Beach - 1700 
Washington Ave, Miami Beach, Florida 
33139
Horário: 10 PM
Info: Um dos mais bem-sucedidos artistas 
brasileiros, “hit maker” dono de clássicos 
incontestáveis,  LULU SANTOS traz para 
Miami a turnê americana “PRA SEMPRE”. 
Ingressos de $64 a $94, à venda pelo 
livenation.com. Outras informações pelo 
telefone (305) 938-2505.

Varanda do The Locale
24/NOV/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 4 PM
Info: E segue com grande sucesso no 
point de Boca Raton o evento  “Varanda 
do The Locale”. A música fica por conta 
do Grupo Bem Bolado e do DJ Flexinha. 
Entrada FREE. Informações pelo telefone 
(561) 251-7352. 

VIVA FRIDAY - LATIN NIGHT
29/NOV/2019
Local: El After at The Locale - 499 South 
Federal Hwy, Boca Raton, Florida 33432
Horário: 10 PM
Info: Entrada gratuita para mulheres e 
alguns drinks free entre 10pm e 11pm.

AGENDA
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Frozen II

Walt Disney 

“Let It Go, Let It 
Go, Let It Go”... 
estou tão feliz que 
a Disney Anima-
tion Studios não 
esqueceu da Elsa 
e da Anna. Agora, 
os estúdios estão 

nos levando “Into The Unknown” com a 
segunda parte dessa aventura congelante. 
Frozen II estreia na próxima sexta-feira, 
dia 22 de novembro, nos cinemas de todo 
o país. De volta à infância de Elsa e Anna, 
as duas garotas descobrem uma história do 
pai, quando ainda era príncipe de Arendel-
le. Ele conta às meninas a história de uma 
visita à fl oresta dos elementos, onde um 
acontecimento inesperado teria provocado 
a separação dos habitantes da cidade com 
os quatro elementos fundamentais: ar, 
fogo, terra e água. Esta revelação ajudará 
Elsa a compreender a origem de seus po-
deres. Os atores Idina Menzel, Kristen Bell, 
Jonathan Groff e Josh Gad retornam a Aren-
delle nas vozes de Elsa, Anna, Kristoff e 
Olaf, respectivamente. A atriz Evan Rachel 
Wood empresta sua voz a rainha Iduna, 
mãe das meninas, enquanto o ator Sterling 

K. Brown da famosa série de televisão “This 
Is Us” é o Tenente Destin Mattias. A direção 
fi cou por conta de Chris Buck e Jennifer 
Lee. Chris e Jennifer também escreveram o 
roteiro ao lado de Marc Smith. Os com-
positores Robert “Bobby” Lopez e Kristen 
Anderson-Lopez criaram sete canções para 
esse fi lme, incluindo uma especial para o 
Kristoff. #FrozenII 

Dark Waters

Focus Features 

O drama biográfi co 
Dark Waters com o 
ator Mark Ruffalo tam-
bém entra em cartaz 
na próxima sexta-fei-
ra, dia 22 de novem-
bro. O longa conta a 
história chocante e 

heroica de Rob Billot, um advogado que 
arrisca sua carreira e família para desco-
brir um segredo sombrio escondido por 
uma das maiores empresas do mundo, a 
DuPont, e levar justiça a uma comunidade 
perigosamente exposta por décadas a pro-
dutos químicos mortais. No elenco estão 
também Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill 
Pullman, Victor Garber, Bill Camp, entre 
outros. A direção foi realizada por Todd 

Haynes. O roteiro foi escrito por Matthew 
Michael Carnahan e Mario Correa. Dark 
Waters foi baseado na matéria ‘The Lawyer 
Who Become DupPont’s Worst Nightmare’ 
escrita por Nathaniel Rich e publicada no 
The New York Times Magazine. O ator 
Mark Ruffalo está muito bem no papel do 
advogado. #DarkWaters 

21 Bridges

STX Entertainment 

O suspense de ação 
policial 21 Bridges 
também estreia no 
dia 22 de novembro. 
Um detetive da polícia 
de Nova Iorque recebe 
um complexo desafi o 
no trabalho: ele 

precisa encontrar e prender os assassinos 
de policiais que está à solta na cidade. No 
entanto, quanto mais ele avança na investi-
gação mais ele percebe que os assassinatos 
se tratam de uma conspiração assombrosa 
e inesperada entre criminosos e membros 
de sua própria categoria. No elenco estão 
Chadwick Boseman, Siena Miller, J.K. 
Simmons, Taylor Kitsch, Stephan James. 
Entre outros. A direção fi cou por conta do 
irlandês Brian Kirk. O roteiro foi escrito por 

Adam Mervis e Matthew Michael. No site 
do Gazeta News, você pode conferir a entre-
vista exclusiva com o diretor Brian Kirk e o 
ator canadense Taylor Kitsch. #21Bridges 

A Beautiful Day In The 

Neighborhood

Sony Pictures/ TriStar 
Pictures 

O drama biográfi co A 
Beautiful Day In The 
Neighborhood com o 
talentoso e experiente 
Tom Hanks estreia na 

próxima sexta-feira, dia 22 de novembro. O 
longa acompanha a trajetória de um cínico 
jornalista, Tom Junod, que em 1998, acei-
tou escrever o perfi l de Fred Rogers para a 
revista Esquire. Fred Rogers, interpretado 
por Tom Hanks, foi o criador de Mister Ro-
gers’ Neighborhood, um programa infantil 
de TV muito popular na década de 1960. 
Durante as entrevistas para a matéria, 
Junod mudou não só sua visão em relação 
ao seu entrevistado como também sua 
visão de mundo, iniciando uma inspiradora 
amizade com o apresentador. Matthew 
Rhys, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, 
Maryann Plunkett também estão no elenco. 
#ABeautifulDayInTheNeighborhood

CINEMA

Jornalista paulistana formada pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Broadcast Communication pela Barry University. 
Vive na Califórnia e entrevista atores, diretores, produtores e outros envolvidos nos maiores lançamentos do cinema americano.

Site: www.janaoncamera.com
Canal no youtube: youtube.com/user/janaoncamera
Twitter: @jana1023

Estreia nos cinemas o esperado Frozen II 

cinema@gazetanews.comPor JANA NASCIMENTO NAGASE

Walt Disney

Focus Features

STX Entertainment

Sony Pictures/ TriStar Pictures
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BASTIDORES

Baiana, formada em jornalismo e publicidade, com pós graduação em Broadcasting. Já 
trabalhou como repórter e editora no Gazeta. Produtora e apresentadora de eventos na Flórida.

bastidores@gazetanews.comPor CONNIE ROCHA

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Clebson Teixeira, Lulu Santos e Barbara Fialho.

Flavia Marchesini, Embaixador João Mendes Pereira, Bárbara Fialho e Christiano Marchesini.

Jay Faria, João Gomes, Aloyisio Vasconcellos, Andrea Faria, Sabrina Torrela, Elizabeth Alderete.

Eliane Carotta.

Marina Elali e Lulu Santos no 

Brazilian Fashion Forum 

Fort Lauderdale sedia o Brazil-Florida Summit

Brasileira abre novo estúdio de Yoga em Miami

D
estaque dos BASTIDORES para a terceira edição 
do Brazilian Fashion Forum, evento idealizado 
pelo casal Christiano e Flavia Marchesini, que 

aconteceu nos dias 13 e 14 de novembro, no Faena Fo-
rum, em Miami Beach.  O evento reuniu designers de 
moda consagrados e revelações das passarelas. No dia 
13, foi promovido um jantar em homenagem à embai-
xadora do BFF 2019, Bárbara Fialho e convidados. 

A noite contou com a bela  apresentação da can-
tora Marina Elali e a presença do cantor Lulu Santos. 
Parabéns a todos os envolvidos no BFF por mais esse 
grande sucesso! 

O 
IV Brazil-Florida Summit, promovido pela parceria entre o Brazilian 
Business Group e a Florida Atlantic University, e realizado em Fort 
Lauderdale,  marcou o encontro de autoridades e profissionais de 

diversas áreas de atuação, sob o tema “Brasileiros e Outras Comunidades 
Imigrantes no Sul da Flórida: Ideias para o Futuro”.

Convidados e membros do BBG assistiram às palestras, entre elas a do 
Conselheiro Rodrigo Fonseca, do Consulado-Geral do Brasil em Miami, que 
apresentou dados significativos sobre a relevância do Brasil para a econo-
mia da Flórida. Parabéns a toda produção do Brazil-Florida Summit. 

D
epois de anos se dedicando à aulas privadas e tra-
balhando com atletas, a professora de yoga Eliane 
Carotta abriu seu próprio estúdio em Miami, o Sa-

natura Yoga & Healing Arts Studio.
O estúdio boutique oferece diversos estilos de yoga, 

movimentos baseados em artes marciais, meditação e ses-
sões grupais de cura, semanalmente.

Aos clientes que buscam um atendimento especial e 
privado, o espaço tem disponibilidade para aulas indivi-
duais e para pequenos grupos, em horários alternativos.

Mais informações pelo site www.sanatura.com.
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Back to the 80’s e 90’s

A 
edição “Back to The 80”s de novembro, te-
ve uma pitada de anos 90 também, e o pú-
blico aprovou, dançando e cantando os 

sucessos que marcaram as épocas com show de 
Johnny e banda Mandrax.

A festa foi realizado no sábado 16, em mais 
uma noite “sold out” no The Locale, em Boca Ra-
ton. Vários aniversariantes comemoraram com 
amigos na “melhor festa” da região. A próxima 
está marcada para dia 14 de dezembro, com a edi-
ção especial de Pré Reveillon.

Nathalia Schumacher

No centro o aniversariante Bruno com sua turma.Monica, Cecilia, Andrea e Gabriela.

Vanessa e Gene de Souza, Ricky e Fernanda. Monica com Dario e Rosanna Meyer. A aniversariante Monica e Edy. Francisco e Tricia Wykrota com Carol Marcelline.

Marcello Teixeira (Mandrax). Marina Trindade e Cristina Gonçalves. Hosana, Monica e Monica Monteiro.

Reynaldo e Heliana Mendes com Mariza Duarte  e 

Monica Ribeiro.

Estreia de 

Astral no The 

Locale

A 
noite “Astral” che-
gou para ficar nas 
sextas-feiras do El Af-

ter, no The Locale, em Bo-
ca Raton. A primeira noite 
foi um sucesso com shows 
de Deyr Donatti (sertane-
jo) e Tiaguinho (pagode) em 
ambientes diferentes com 
um super astral. Para com-
pletar o sucesso da noite, o 
produtor musical e cantor 
Rafael Vannucci, deu uma 
“canja” cantando os princi-
pais sucessos do sertanejo e 
pagode. 

Fotos: Natalia Shuma-
cher.

Nathalia Schumacher

Tiaguinho, Rafael Vanucci, Deyr Donatti e Johnny.

E a noite Astral foi assim.

Kiko e Daisy Balbi, Rafael Vanucci e Vivi Blair.

A Chef Vivi Blair comemorou aniversário com amigos.
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